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af jyske oddere med det formål at genetablere en levedygtig bestand.  
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Baggrundsnotat med detaljeret redegørelse for odderens bestandsudvikling og status i Danmark og dens 

negative status på Sjælland mv., med vurderinger af mulighederne for genetablering af en levedygtig 

bestand.  21.11.2017 

 

Odderen i fortidens Danmark  

Odderen er indvandret til Danmark kort efter istidens slutning for ca. 11.000 år siden (Aaris Sørensen 2007) 

samtidigt med mange andre danske pattedyrarter. Arten har levet her lige siden, og der er knoglefund fra 

alle perioder fra de fleste dele af landet bortset fra Bornholm, men vi ved naturligvis ikke i detaljer, hvordan 

forekomsten og udbredelsen har været til forskellige tider. Først fra sidste halvdel af 1700tallet og frem er 

der ”historiske” oplysninger, der peger på, at odderen op til 1960-70 erne fandtes udbredt i alle landsdele 

(bortset fra Bornholm, hvorfra den ikke er kendt, formodentlig fordi Bornholm blev en isoleret ø meget 

tidligt efter istiden). 

I de første årtusinder efter istiden var Danmark og Sverige en stort set sammenhængende landmasse kun 

gennemskåret af nogle store ”floder”, der hvor nu bælterne og Øresund ligger. De har ikke udgjort nogen  

spredningsbarriere for en art som odderen. Anderledes har det nok været efter at landet bortset fra Jylland 

efterhånden blev opsplittet i et ørige. Når vi bruger vor viden om, at odderen generelt lever kystnært og i 

vidt omfang holder sig fra større åbne havområder, er det svært at forestille sig, at der, efter at Storebælt  

opnåede sin nuværende bredde for omkr. 7000 -8000 år siden, har været andet end meget begrænset 

spredning af oddere på tværs af Storebælt - selv i isvintre hvor dyrene kan have søgt længere til havs for at 

finde åbent fiskevand i vågerne. 

 

Odderens forekomst i nyere tid – og den drastiske tilbagegang 

Som nævnt var odderen tidligere vidt udbredt i hele Danmark (minus Bornholm) helt op til i hvert fald 1960 

– 70 erne (detaljeret viden se Madsen m.fl. 2007, kapitel om odderen i Dansk Pattedyratlas). 

I den første samlede oversigt om odderen i Danmark fra 1964 viste Annelise Jensen, at der i hvertfald frem 

til 1956/60 var oddere at finde i stort set alle egne af Danmark, men også at der var tegn på tilbagegang. 

Hun udtrykker bekymring for den danske odders fremtid, gør opmærksom på artens langsomme 

reproduktion og advarer mod overdreven jagt, saksefangst etc og kraftig efterstæbelse i forbindelse med 

dambrug og rusefangst.  Bl.a på denne baggrund valgte man i 1967 at totalfrede odderen. En 

spørgebrevsundersøgelse i 1980 til bl.a dambrugsejere (Schimmer 1982) viste, at der stadig fandtes odder 

mange steder i landet, men at der var sket en drastisk tilbagegang og antallet blev anslået til blot ca. 200 

individer. Jagtfredningen havde øjensynlig ikke - i hvert fald endnu- rettet op på den negative udvikling. 

I de år diskuterede man meget årsagen til den drastiske tilbagegang og her ansås netop den tidligere jagt og 

anden intensiv efterstræbelse som hovedårsagen i kombination med utilsigtet rusedød og trafikdrab for de 

væsentligste. Habitatforringelse og forstyrrelser var andre mulige årsager og endelig diskuteredes effekten 

af forurening pga. tungmetalholdige miljøgifte o.a.  

I et samarbejde mellem Dyrenes Beskyttelse og Verdensnaturfonden blev der nu iværksat en målrettet 

indsats for at vende tilbagegangen. Dette arbejde gled efterhånden over til statslige institutioner som Skov-

og Naturstyrelsen og først og fremmest DMU (senere DCE), og med diverse fondsstøtte. Man indførte en 
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række succesfulde praktiske tiltag som etablering af odderpassager under vejene for at undgå trafikdrab og 

isætning af odderriste i ruserne for at undgå, at odderne druknede i ruserne, (isætning af odderriste blev 

senere lovpåbudt). Der blev lavet glimrende forskning, og en række grundige landsdækkende kortlægninger 

af odderens udbredelse med de dengang bedst mulige feltmetoder og standarder – og med krydstjek med 

kortlægning af lokaliteter, hvorfra der var indsendt dødfundne oddere. 

 

Fremgang i Jylland og nu også på Fyn – en succeshistorie. 

Hele dette arbejde er uddybende forklaret og beskrevet i vedhæftede kapitel fra Dansk Pattedyratlas 

(Madsen m.fl. 2007). I denne gode oversigt beskrives det, hvordan odderens udbredelse i 1984-1986 var 

(næsten) begrænset til det nordlige Jylland. Men i løbet af de følgende år kunne der registreres odder i 

flere og flere 10 x 10 km kvadrater, længere og længere sydpå i Jylland, således at den ved moniteringen i 

2004 atter var vidt udbredt i hele Jylland. 

 

Senere har der været gennemført en odderovervågning i Jylland (2011) og på Fyn (2012) som viste endnu 

flere positive 10x10 kvadrater i Jylland (sydlige Jylland),  således at odderen nu er tilbage i hele Jylland. På 

Fyn var der i 2012 to positive kvadrater, og ved den sidste odderovervågning på Fyn NOVANA 2017, fandt 

man ialt 17 odder-positive kvadrater fordelt over det meste af øen (Andersen & Søgaard 2017a og A.B. 

Madsen pers. opl.). 

Konklusionen på ovenstående må være, at det med altovervejende sandsynlighed er kombinationen af 

jagtfredning, stopriste, odderpassager under veje og andre aktive tiltag der har vendt udviklingen og fået 

den jyske og nu også fynske odderbestand på fode igen. Når det gælder den danske pattedyrfauna, er der 

således tale om det mest succesfulde danske naturgen-opretningsprojekt nogensinde. Ved aktivt at fjerne 

en række menneskeligt frembragte negative påvirkninger af artens overlevelse, har man fået en vigtig og 

karismatisk dansk rovdyrart tilbage som et naturligt og hjemmehørende element i den danske fauna. 

Under diskussionerne i 1980erne blev det også fremført, at årsagen til den voldsomme bestandsnedgang 

kunne hænge sammen med tab af levesteder. Odderen er primært knyttet til vådområder oftest i form af 

en blanding af lange delvist uforstyrrede åløb, søer, fjorde, nord, vige osv., men også mindre eksponerede 

kyststrækninger kan indgå. Alt sammen med et islæt af strækninger med ringe forstyrrelse og med steder, 

hvor odderen kan opholde sig skjult i f.eks. tæt bredvegetation eller i rørskov o.lign. Dette er naturligvis 

specielt vigtigt for hunner med unger. Odderen kræver megen plads, fordi den er territoriehævdende. Især 

hannerne har ofte meget langstrakte territorier – typisk 10 km lange - som så kan dække over to hunners 

territorier. Men territoriestørrelsen kan variere meget, afhængigt af fødemængden (Madsen m.fl. 2007)  

Imidlertid viser odderbestandens stærke fremgang og rekolonisering af stort set hele Jylland og nu også 

dele af Fyn, at det ikke kan have været tab af levesteder, der havde været årsag til den tidligere 

faretruende bestandsnedgang. Arten er tilbage i de gamle habitater og også i mange andre, hvorfra den 

har været væk meget længe. 

Det er også værd at bemærke at odderne muligvis er begyndt at ændre adfærd. Tidligere blev odderen 

opfattet som meget sky og med et stort behov for uforstyrrethed, hvis den skulle trives i et område.  

Imidlertid oplever vi nu, at odderen ikke længere er så ekstremt sky. Der rapporteres i stigende grad om 

odder og oddermarkeringer mange steder i menneskets nærhed f.eks. i Gudenåen tæt på Randers Havn, 

eller markering med ekskrementer ved Odense Å. Sådan mindre sky optræden af oddere har længe været 

kendt fra andre lande, hvor man kan se dem fiske i floder inde i byerne eller i havneområder. Det gælder 

for mange af vore rovdyrarter, at de kan være hurtige til at lære, hvor de ikke længere bliver efterstræbt og 
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tilpasse deres adfærd til nye betingelser. Tænk blot på byræve eller husmår i byerne. Det er yderst 

tænkeligt, at det er bortfaldet af jagt og anden aktiv efterstræbelse, der nu efter nogle generationer har 

gjort odderne mindre sky, og dette kan betyde, at der faktisk nu kan være flere mulige levesteder for arten 

end det var tilfældet tidligere. 

 
Sjælland – Ingen fremgang 

Annelise Jensens kort (se i vedhæftede artikel Madsen m.fl. 2007) og øvrige kommentarer viser at odderen 

stadig fandtes mange steder på Sjælland og Lolland omkring 1956-60. Der var registreringer mange steder 

fra, men tilsyneladende flest i Åmoseområdet og Midtsjælland, Arresø-Pøleå-Ramløse å, Gundsømagle 

området, og omkring Maribosøerne (der skal dog her tages forbehold for lokale forskelle i jagtintensitet, 

behov for efterstræbelse (erhvervsfiskeriet?) mv. Arten var også kendt fra andre områder f.eks. 

Sydsjælland, og som dreng og ung i 1960-erne så jeg selv spor af odder flere steder f.eks. i moserne vest for 

København, ved kysten på Glænø og i Holmegårds Mose. 

Annelise Jensens advarsler gjalt så sandeligt også Sjælland og Lolland-Falster, og Schimmer (1982) 

skønnede, at der i 1980 var 15-24 individer tilbage og heraf måske kun 2-3 ynglende hunner. Den sidste 

nogenlunde sikre observation af odder på Sjælland stammer mig bekendt fra 1980. Siden da og til dags 

dato er der ikke blevet fremvist en eneste dødfunden odder fra Sjælland og Lolland -Falster– ingen sikre lig 

på bordet, der kunne bestemmes til odder. Se også kortet over indleverede oddere i Madsen m.fl. (2007) 

(vedhæftet). Der har været flere indrapporteringer fra folk, der mener at have set odder, og nogle af disse 

kan sagtens være rigtigte, blot har vi ikke sikre belæg, der har kunnet bekræfte observationerne. 

Endvidere blev der i ingen af de fire landsdækkende odderovervågninger 1984-86, 1991, 1996 og 2004 

fundet et eneste tegn (ekskrementer, spor) på odder på Sjælland.  

For de sjællandske oddere så det ud til at totalfredningen og de senere øvrige afhjælpende 

foranstaltninger (påbud om odderriste i ruserne, odderpassager under vejene osv.) var kommet for sent 

– næsten i hvert fald. For i 1995 blev det ”ret overraskende konstateret, at der stadig findes et mindre 

antal oddere på Vestsjælland i området ved Tissø/Halleby Å og Bregninge Å (Jensen & Jensen 1995; Leth & 

Byrnak 1996; Elmeros 1996.) Det drejer sig sandsynligvis om et meget begrænset antal individer, der hele 

tiden har været i området, men som ikke er blevet registreret ved de landsdækkende undersøgelser i 1984-

86 og 1991. Tilstedeværelsen på Sjælland blev yderligere bekræftet ved fund af ekskrementer ved 

Lammefjorden i 2000 (Bussenius 2000)” (Madsen m.fl. 2007. vedhæftet). 

I vinteren 2005/2006 foretog DN i samarbejde med Aarhus Universitet (DMU/DCE) og Københavns 

Universitet (ZM/SNM) en stor eftersøgning af spor og ekskrementer, i store dele af Vestsjælland. Knap 100 

frivillige besigtigede 60 "ruter" flere gange i løbet af vinteren. En masse ekskrementer blev indsamlet og et 

fodaftryk, der kan stamme fra odder, blev fotograferet. DN’s observatører indsamlede i alt 25 formodede 

odderekskrementer til genetisk analyse. ”Der var odder-DNA i prøver fra otte ekskrementer som var 

indsamlet på forskellige lokaliteter i Halleby Å/Åmose Å-systemet og ved Bregninge Å. Af hensyn til både 

lodsejere og oddere offentliggøres de nøjagtige fundsteder ikke.” (Elmeros m.fl. 2007) 

Ved DNs pilotprojekt blev der i 2015 udsat ialt tre jyske oddere på et ikke nærmere oplyst sted på 

Vestsjælland, i tilknytning til fundstederne. 

Statens Naturhistorske Museum KU har i de senere år haft vildtkameraer stående fast på ikke oplyste 

lokaliteter, ligeledes på Vestsjælland.  I 2016 og nu igen i 2017 blev der på et bestemt kamera optaget nogle 

få sekvenser af en passerende odder (video vist på tv2nyheder og P. Rask Møller pers.opl.). Det er umuligt 
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at se om der er tale om et eller flere forskellige individer. Ligeledes er det umuligt at sige, om det drejer sig 

om dyr fra den oprindelige bestand eller om en af de tre udsatte oddere. 

Endelig er der ved odderovervågningen i 2017 i den nordlige halvdel af Sjælland fundet positive lokaliteter 

for odder (DNA fra ekskrementer) på i alt 7 lokaliteter alle i Vestsjælland (Andersen & Søgaard 2017b. og 

A.B. Madsen pers. opl.). Igen er det usikkert, om det drejer sig om dyr fra den gamle bestand eller om et 

eller flere af de udsatte dyr. Det vil dog kunne afklares ved at sammenholde DNA fra de udsatte dyr, med 

DNA fra de fundne ekskrementer. 

Det kan konkluderes, at der i alle årene efter den drastiske bestandsnedgang har overlevet en 

formodentlig meget lille bestand af oddere på Sjælland, nærmere betegnet på Vestsjælland, centreret i 

et område der byder på helt optimale levesteder for arten. Der er formodentlig tale om ganske få dyr, 

men vi ved ikke pt. om det er individer fra den gamle Sjællandske bestand, om det er de nye 

translokerede oddere fra Jylland eller begge dele. 

I hele perioden efter bestandsnedgangen er der stor set ikke registreret tegn på odderaktivitet andre steder 

på Sjælland eller Lolland-Falster. Der er derfor intet der tyder på at odderen har formået at sprede sig til 

andre egne eller etableret sig der, selvom både Sjælland og Lolland byder på gode levesteder for arten. 

Alene dette tyder på at ”bestanden” i Vestsjælland må være meget lille. 

 

”Reinforcement” af odderbestanden øst for Storebælt ved translokation af oddere fra Jylland. 

Efter at man har fjernet de væsenligste menneskskabte trusler mod odderen (ved jagtfredning, påbud om 

odderiste i fiskeruser, odderpassager under veje oa.) er det lykkedes at få genetableret en stor og 

levedygtig bestand udbredt i hele Jylland og nu også på vej på Fyn. Men den samme positive udvikling er 

ikke sket øst for Storebælt, formodenligt fordi bestanden allerede var reduceret for voldsomt inden de 

afhjælpende foranstaltninger blev sat ind. 

Vi må konstatere, at et mindre område på Vestsjælland er det eneste sted på øerne øst for Storebælt, hvor 

der stadig lever oddere. Der er tale om en kritisk lille bestand eller måske blot nogle få individer. Denne 

bestand må anses for ekstremt sårbar, truet mod udryddelse og uden ”overskud” til at kunne sprede sig og 

genetablere sig på de gamle velkendte odderlokaliteter. 

Som nævnt undgår odderen som regel større åbne havområder. Det er ikke helt udelukket at enkelte 

strejfere en sjælden gang vil kunne krydse Storebælt, men generelt må det anses for usandsynligt, at der vil 

kunne ske en spredning fra odderbestanden vest for Storebælt af et sådant omfang, at der ad den vej vil 

kunne genetableres en stor og levedygtig bestand øst for Storebælt. 

Chancerne for at få genopbygget en levedygtig bestand af oddere øst for Storebælt må derimod skønnes at 

være overordentligt store ved gennemførelse af et translokationsprojekt. Her kunne man over nogle år 

tage et større antal oddere fra den overskudsbestand, der er ved at opstå i Jylland og  overføre 

(translokere) og udsætte nogle få individer (én han, og flere hunner)  på en række velegnede lokaliteter på 

Sjælland og  Lolland, hvor der er mulighed for, at de kan etablere velfungerende territorier. 

Umiddelbart er der ingen tvivl om, at der findes en række velegnede levesteder på Sjælland - Lolland-

Falster- Møn, hvor der tidligere har levet oddere, og hvor de vil kunne etablere sig, nu hvor de væsentlige 

trusler er væk eller i de mindste reduceret nok til at bestanden kan klare det. Det er det vi ser i Jylland og 

på Fyn. Det kræver naturligvis at lovgivningen vedr. jagt og anden efterstræbelse, odderiste i ruserne mv. 

sikres overholdt – men det virker jo i Jylland i en sådan grad at bestanden ekspanderer.  

Selvom der faktisk er mange meget uforstyrrede steder især på Sjælland og Lolland er der også en mulighed 

for at odderne kan lære at leve på lidt mere forstyrrede steder. Som nævnt er der observationer, der viser 
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at oddere, i lighed men mange andre rovdyr, kan lære at være mindre sky og leve tættere på menneskelig 

forstyrrelse, når først truslerne er væk. 

I et evt. translokationsprojekt bør der naturligvis indgå en minutiøs analyse af antal, kvalitet og udstrækning 

af egnede levesteder på Sjælland, Lolland, Falster og Møn., udført af erfarne odderspecialister med praktisk 

viden om odderens adfærd og brug af landskabet. 

DNs pilotprojekt har vist, at det har kunnet lade sig gøre at translokere tre jyske oddere til Vestsjælland. 

Pilotprojektet har ikke været uden praktiske problemer, men de er blevet løst og har givet en masse 

erfaringer der vil kunne bruges, hvis man beslutter at gennemføre et projekt i den større skala, der er 

nødvendig for at få genetableret bestanden. 

Et sådant større translokationsprojekt er naturligvis ikke uden risici, og der er meget der skal falde på plads 

for at det kan blive en succes, men jeg mener faktisk at der er gode muligheder for at det kunne 

gennemføres med succes. 

 

IUCNs retningslinier 

The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) har udarbejdet særlige Guidelines for re-

introduktion af dyr og planter (IUCN 1998. IUCN/SSC 2013.). Re-introduktion er genudsætning (ved 

translokation) af en art i en region eller større område, hvor den før har levet (er hjemmehørende), men 

siden er udryddet. Re-introduktion (genudsætning) bør kun komme på tale, hvis der på udsætningsstedet 

atter er de rette livsbetingelser til stede, og en lang række andre kriterier er opfyldt. IUCN anser Re-

introduktion for et vigtigt værktøj til bekæmpelse af tab af biodiversitet og genskabelse af levedygtige 

bestande. 
I en fortolkning af IUCNs terminologi må udsætning af jyske oddere være den særlige form for translokation 

der kaldes ”reinforcement” dvs. udsætning af individer til en allerede eksisterende bestand for at bringe 

den op på et niveau så den kan overleve. 

Både i sine ældre og nyere guidelines IUCN opregner en lang række forudsætninger og betingelser, der bør 

være tilstede. Herunder i særdeleshed, at dyrene ikke af sig selv vil kunne vende tilbage. Det er umuligt her 

at gøre rede for alt dette, men her kan blot nævnes nogle af de vigtigste: Et klart projekt design, grundige 

analyser af levesteder, nøje udredning af fordele og ulemper, involvering af alle parter (f.eks. styrelser, 

kommuner, specialister, NGOer, lokalbefolkning osv. , gentagne risikovurderinger, moniteringer flere gange 

hen igennem projektet og efterfølgende osv.  

Der henvises til vedhæftede IUCN-Guidelines.(IUCN 1998. IUCN/SSC 2013.). 

Hvad angår et evt. større translokationsprojekt af oddere må mange af disse kriterer anses for til en vis grad 

allerede at være opfyldt, men hvis der træffes en principbeslutning om at gå videre med en udvikling af et 

konkret projekt, skal de naturligvis belyses ved grundige analyser. 
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